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Innspill til høringsuttalelse melding til Stortinget om vekst i norsk laks- og
ørretoppdrett
Vedtak
1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens uttalelse. Uttalelsen oversendes høringsinstansene
NFKK og Finnmark fylkeskommune.
Uttalelsen lyder som følger:

Hammerfest kommune er svært fornøyd med at departementet ser nødvendigheten av å legge
denne meldingen frem for Stortinget slik at den får en bred forankring, da dette vil være
essensielt for «forutsigbarheten» til innholdet i meldingen. Målet med meldingen er å legge
premissene for hvordan en forutsigbar og bærekraftig vekst innenfor oppdrett av laks og ørret
skal oppnås.
Som det fremgår av meldingen er det to sett med tillatelser en aktør trenger for å produsere laks,
ørret og regnbueørret:
1. Tillatelse; et dokument som gir rett til å produsere disse artene innenfor en viss avgrensning
(maksimalt tillatt biomasse stående i sjø, forkortet til MTB) og
2. en lokalitet, en gitt geografisk plass der fisken kan produseres. Også avgrenset i MTB.
Denne meldingen fokuserer i stor grad på det første sett med tillatelser en aktør trenger og i (for)
liten grad på lokaliteten, som er allmenhetens areal forvaltet av vertskommunen. Lokaliteten er
en knapp ressurs med stort fortjenestepotensial som ved tildeling gir aktøren monopolistiske
rettigheter på bekostning av allmenheten. For å rettferdiggjøre en slik overdragelse fra
allmenheten har man innført begrepet «samfunnskontrakt», en uforpliktende intensjonsavtale
mellom aktør og (nær)samfunn som skal sikre verdiskapning lokalt og nasjonalt.
Hammerfest kommune mener at havbruksnæringen er en av de viktigste næringene for
distriktene langs kysten, gitt en løser utfordringene med blant annet lus og rømming, samt evt.
andre biologiske faktorer.
Dette er utfordringer som i hovedsak adresserer bærekraft-elementet i forutsetningene og som
denne meldingen har hovedfokus på.
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Skal havbruksnæringen utvikle seg og legge et grunnlag for videre vekst, er tilgang til egnede
arealer en forutsetning. Dette har Arealutvalget stadfestet i sin rapport av 4. februar 2011. At vi
nordover langs kysten har store arealreserver som kan benyttes av havbruksnæringen er
udiskutabelt. Dette må man anta fører til at man i fremtiden vil se at hovedtyngden av
vekstpotensialet for næringen ligger i nord, med nye konsesjoner og økt arealpress.
Regjeringen har bestemt at kommunen som er vertskap der nye konsesjoner tildeles, får et
engangsvederlag for å avsette areal (lokalitet). Dette er veldig positivt og gir et godt incentiv for
å tilrettelegge for havbruksnæringen slik at videre vekst kan oppnås.
For å revitalisere samfunnskontrakten mellom vertskommune og næringsaktør ønsker
Hammerfest kommune at det legges opp til en årlig avgift for bruk av areal til sjømatproduksjon.
Denne skal gå uavkortet som vederlag til vertskommunen. Dette er et syn som også lederen for
Stortingets kommunal og forvaltningskomiteen Helge Andre Njåstad forfekter i sitt innlegg i
Fiskeribladet Fiskaren 8.12.2014.
Hammerfest kommune mener at en avgift basert på produsert biomasse ved den enkelte lokalitet
vil være det mest rettferdige avgiftsgrunnlaget. Både for næringen og den enkelte vertskommune.
Dette på bakgrunn av at vertskommunene i de mest modne områdene på Vest- og Sør-Vestlandet,
vederlagsfritt har måttet tåle tidligfase-belastningene fra næringen i en årrekke og slik har
kommet i en posisjon at det er stor produksjon i disse områdene. Disse kommunene blir dermed
tilgodesett med bortimot maksimalt vederlag fra dag en, når endringen av avgiftsstrukturen er
vedtatt.
For næringen vil en avgift basert på produsert biomasse i sjø være gunstig da man kun belastes
avgift for de kvanta man faktisk produserer på lokaliteten. Når en lokalitet blir brakklagt og det
ikke produseres sjømat på denne vil det etter vårt syn være urimelig å kreve avgift fra området.
Dette vil være viktig for de små- og nyetablerte sjømatprodusentene, som i en tidligfase vil være
sårbare for nettopp brakklegging av lokaliteter og tap av produksjon. I tillegg erfarer vi at dess
mer produksjon det er på en lokalitet, dess større vil fotavtrykket fra aktiviteten være. Dette være
seg utfordringer knyttet til ytre omkringliggende
miljø, så vel som marint biologisk miljø.
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2493
Med hilsen
Odd-Børge Pedersen
næringssjef
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